หลักสูตรรายวิชา

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

ระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาฟสิกส
วิชา 13-080-133 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
PHYSICS II FOR ENGINEERS

คณะวิทยาศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ลักษณะรายวิชา

1. รหัสและชื่อ
2.
3.
4.
5.

สภาพรายวิชา
ระดับรายวิชา
พื้นฐาน
เวลาศึกษา

6. หนวยกิต
7. จุดมุง หมายรายวิชา

13-080-133 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
PHYSICS II FOR ENGINEERS
วิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ชั้นปที่ 1 หรือ 2
13-080-131 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
54 คาบเรียนตลอด 18 สัปดาห
ทฤษฎี 3 คาบตอสัปดาห ปฏิบัติ - คาบตอสัปดาห
และนักศึกษาตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
3 หนวยกิต

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

1. เขาใจหลักการพื้นฐานทางฟสิกส ตามหัวขอตางๆในคําอธิบาย
รายวิชา
2. แกปญหาทางฟสิกสและประยุกตวิชาฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
กับวิชาชีพและเทคโนโลยีใหมๆ ได
3. มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร
8. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง แมเหล็ก - ไฟฟา ไฟฟา
กระแสสลับ อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร
ฟสิกสยุคใหม ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน ฟสิกสอะตอมและนิวเคลียส

การแบงหนวย/บทเรียน/หัวขอ
รหัส

รายการ

6 คาบ
50 นาที

90 นาที

80 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

หนวยที่ 1 ไฟฟาสถิต
1.1 ประจุไฟฟา
1.1.1 สมบัติของประจุไฟฟา
1.1.2 กฎของคูลอมบ
1.2 สนามไฟฟา
1.2.1 นิยามของสนามไฟฟา
1.2.2 สนามไฟฟาจากจุดประจุ
1.2.3 สนามไฟฟาจากประจุที่กระจายอยางตอเนื่อง
1.2.4 ฟลักซไฟฟา
1.2.5 กฎของเกาส
1.3 ศักยไฟฟา
1.3.1 นิยามของศักยไฟฟา
1.3.2 ศักยไฟฟาจากจุดประจุ
1.3.3 ศักยไฟฟาจากประจุที่กระจายอยางตอเนื่อง
1.3.4 ความสัมพันธระหวางสนามไฟฟาและศักยไฟฟา
1.4 ความจุไฟฟาและไดอิเล็กทริก
1.4.1 นิยามของความจุไฟฟา
1.4.2 ตัวเก็บประจุไฟฟา
1.4.3 ผลของไดอิเล็กทริกที่มีตอความจุไฟฟา

เวลา

หนวยที่ 2 ไฟฟากระแสตรง
2.1 กฎของโอหม
2.1.1 กระแสไฟฟา
2.1.2 ความสัมพันธตามกฎของโอหม
2.1.3 วงจรไฟฟาเบื้องตน
2.2 กําลังและพลังงานไฟฟา
2.2.1 กําลังไฟฟาและพลังงานไฟฟา

80 นาที

4 คาบ
50 นาที

30 นาที

การแบงหนวย/บทเรียน/หัวขอ
รหัส

รายการ
2.2.2 กําลังไฟฟาในวงจรไฟฟา
2.3 วงจรไฟฟา
2.3.1 กฎของเคอรชอฟ
2.3.2 วงจรบริดจ
2.3.3 วงจร RC

เวลา

120 นาที

6 คาบ
100 นาที

100 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

หนวยที่ 3 แมเหล็ก - ไฟฟา
3.1 แรงกระทําตอประจุไฟฟาในสนามแมเหล็ก
3.1.1 สนามแมเหล็ก
3.1.2 แรงแมเหล็กบนประจุ
3.1.3 แรงแมเหล็กบนตัวนําที่มีกระแสไฟฟา
3.2 สนามแมเหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟา
3.2.1 กฎของบิโอตและซารวารต
3.2.2 สนามแมเหล็กจากระแสไฟฟาที่ไหลผานตัวนํา
3.2.3 กฎของแอมแปร
3.3 การเหนี่ยวนําไฟฟา
3.3.1 แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา
3.3.2 กฎของฟาราเดย
3.3.3 กฎของเลนซ
3.3.4 ปรากฏการณฮอลส
หนวยที่ 4 ไฟฟากระแสสลับ
4.1 ไฟฟากระแสสลับ
4.1.1 แรงเคลื่อนไฟฟา
4.1.2 กระแสไฟฟา
4.1.3 คายังผล

100 นาที

4 คาบ
50 นาที

การแบงหนวย/บทเรียน/หัวขอ
รหัส

รายการ
4.2 วงจรไฟฟากระแสสลับ
4.2.1 วงจร RLC
4.2.2 แผนภาพแสดงเฟส
4.2.3 ตัวประกอบกําลัง

เวลา
150 นาที

5 คาบ
100 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

หนวยที่ 5 อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
5.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนํา
5.1.1 ทฤษฎีแถบพลังงานของสาร
5.1.2 การโดป
5.1.3 สารกึ่งตัวนําชนิด N
5.1.4 สารกึ่งตัวนําชนิด P
5.1.5 การไหลของกระแสเมื่อใหไบแอสตรง
5.1.6 การไหลของกระแสเมื่อใหไบแอสกลับ
5.2 ลักษณะและสมบัติของไดโอด
5.2.1 หลักการทํางานของไดโอด
5.2.2 ไดโอดชนิดตางๆ
5.3 ลักษณะและสมบัติของทรานซิสเตอร
5.3.1 หลักการทํางานของทรานซิสเตอร
5.3.2 ชนิดของทรานซิสเตอร
5.3.3 กราฟคุณสมบัติของทรานซิสเตอร
หนวยที่ 6 คลื่นแมเหล็กไฟฟาและทัศนศาสตรเบื้องตน
6.1 ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา
6.1.1 สมการของแมกซเวล
6.1.2 ความเร็วของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
6.1.3 สเปคตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา

70 นาที

80 นาที

6 คาบ
100 นาที

การแบงหนวย/บทเรียน/หัวขอ
รหัส

รายการ
6.2 ทัศนศาสตรเรขาคณิต
6.2.1 หลักของฮอยเกนส
6.2.2 การสะทอน
6.2.3 การหักเห
6.2.4 กระจกโคงและเลนส
6.3 ทัศนศาสตรกายภาพ
6.3.1 การแทรกสอด
6.3.2 การเลี้ยวเบน
6.3.3 โพลาไรเซชัน

เวลา
100 นาที

100 นาที

6 คาบ
150 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

หนวยที่ 7 ฟสิกสยุคใหมและทฤษฎีควอนตัม
7.1 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
7.1.1 สัจจพจนของไอสไตน
7.1.2 การแปลงแบบลอเรนตซ
7.1.3 การหดของความยาว
7.1.4 การยืดของเวลา
7.1.5 สมมูลยระหวางมวลและพลังงาน
7.2 สมบัติเชิงอนุภาคของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
7.2.1 การแผรังสีของวัตถุดํา
7.2.2 ปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก
7.2.3 ปรากฏการณคอมปตัน
7.2.4 ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค
7.3 หลักความไมแนนอนของไฮเซนเบิรก
7.3.1 ฟงกชันคลื่น
7.3.2 สมการความไมแนนอนของไฮเซนเบิรก

90 นาที

60 นาที

การแบงหนวย/บทเรียน/หัวขอ
รหัส

รายการ

5 คาบ
50 นาที

50 นาที

70 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

หนวยที่ 8 ฟสิกสอะตอมและนิวเคลียส
8.1 โครงสรางอะตอม
8.1.1 แบบจําลองอะตอมตาง ๆ
8.1.2 ฟงกชันคลื่นสําหรับอะตอม
8.1.3 เลฃควอนตัมของอะตอม
8.1.4 หลักการกีดกันของเพาลี
8.2 โครงสรางนิวเคลียส
8.2.1 องคประกอบของนิวเคลียส
8.2.2 พลังงานยึดเหนี่ยวในนิวเคลียส
8.2.3 แบบจําลองนิวเคลียส
8.3 สารกัมมันตรังสี
8.3.1 กัมมันตภาพรังสี
8.3.2 กฎการสลายตัว
8.3.3 อนุกรมกัมมันตรังสี
8.4 ปฏิกิริยานิวเคลียร
8.4.1 หลักการของปฏิกิริยานิวเคลียร
8.4.2 ปฏิกิริยาฟชชัน
8.4.3 ปฏิกิริยาฟวชัน
8.4.4 ประโยชนและโทษของพลังงานนิวเคลียร

เวลา

รวม
ทดสอบและทบทวน
รวมทั้งสิ้น

80 นาที

42 คาบ
12 คาบ
54 คาบ

จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

6 คาบ
50 นาที

90 นาที

80 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

หนวยที่ 1 ไฟฟาสถิต
1.1 เขาใจธรรมชาติประจุไฟฟา
1.1.1 บอกสมบัติของประจุไฟฟา
1.1.2 อธิบายกฎของคูลอมบ
1.2 แกปญหาเกี่ยวกับสนามไฟฟา
1.2.1 อธิบายนิยามของสนามไฟฟา
1.2.2 คํานวณสนามไฟฟาจากจุดประจุ
1.2.3 คํานวณสนามไฟฟาจากประจุที่กระจายอยางตอเนื่อง
1.2.4 อธิบายฟลักซไฟฟา
1.2.5 คํานวณหาสนามไฟฟาโดยใช กฎของเกาส
1.3 แกปญหาที่เกี่ยวของกับศักยไฟฟา
1.3.1 อธิบายนิยามของศักยไฟฟา
1.3.2 คํานวณศักยไฟฟาที่เกิดจากจุดประจุ
1.3.3 คํานวณศักยไฟฟาที่เกิดจากประจุตอเนื่อง
1.3.4 อธิบายความสัมพันธระหวางสนามไฟฟาและศักยไฟฟา
1.4 เขาใจ ความจุไฟฟาและไดอิเล็กตริก
1.4.1 อธิบายความจุไฟฟา
1.4.2 อธิบายตัวเเก็บประจุไฟฟา
1.4.3 อธิบายผลของไดอิเล็กทริกที่มีตอความจุไฟฟา

เวลา

หนวยที่ 2 ไฟฟากระแสตรง
2.1 วิเคราะหวงจรไฟฟาเบื้องตนโดยใชกฎของโอหม
2.1.1 อธิบายการเกิดกระแสไฟฟา
2.1.2 คํานวณกระแสไฟฟา ความตางศักยไฟฟาโดยใช กฎของโอหม
2.1.3 คํานวณวงจรไฟฟาเบื้องตน

80 นาที

4 คาบ
50 นาที

จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ
2.2 แกปญหาเกี่ยวกับ กําลังและพลังงานไฟฟา
2.2.1 อธิบายกําลังไฟฟาและพลังงานไฟฟา
2.2.2 คํานวณกําลังไฟฟาในวงจรไฟฟาได
2.3 แกปญหาวงจรไฟฟาแบบตางๆ
2.3.1 คํานวณหาคาตางๆที่เกี่ยวของโดยใชกฎของเคอรชอฟ
2.3.2 อธิบายหลักการและประโยชนของวงจรบริดจ
2.3.3 เขียนสมการชองกระแสในวงจร RC

เวลา
30 นาที

120 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

หนวยที่ 3 แมเหล็ก - ไฟฟา
6 คาบ
3.1 เขาใจเกี่ยวกับแรงที่กระทําตอประจุไฟฟาในสนามแมเหล็ก
100 นาที
3.1.1 อธิบายการเกิดสนามแมเหล็ก
3.1.2 อธิบายการเกิดแรงแมเหล็กที่กระทําบนประจุไฟฟาที่มีการเคลื่อนที่
3.1.3 อธิบายการเกิดแรงแมเหล็กบนตัวนําที่มีกระแสไฟฟา
3.2 แกปญหาสนามแมเหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟา
100 นาที
3.2.1 อธิบาย กฎของบิโอตและซารวารต
3.2.2 คํานวณสนามแมเหล็กจากเสนลวดที่มีกระแสไฟฟาไหลผาน
3.2.3 อธิบายกฎของแอมแปร
3.3 เขาใจการเหนี่ยวนําไฟฟา
100 นาที
3.3.1 อธิบายการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา
3.3.2 คํานวณหาแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําโดยใช กฎของฟาราเดย
3.3.3 อธิบายกฎของเลนซ
3.3.4 อธิบายปรากฏการณฮอลส
3.3.5 อธิบายสารแมเหล็กชนิดตางๆ

จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

หนวยที่ 4 ไฟฟากระแสสลับ
4.1 แกปญหาเกี่ยวกับไฟฟากระแสสลับ
4.1.1 อธิบายสมการแรงเคลื่อนไฟฟา
4.1.2 อธิบายสมการกระแสไฟฟา
4.1.3 อธิบายคายังผล
4.2 วิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ
4.2.1 คํานวณวงจร RLC
4.2.2 เขียนแผนภาพเฟเซอร
4.2.3 อธิบายตัวประกอบกําลัง

เวลา
4 คาบ
50 นาที

150 นาที

5 คาบ
100 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

หนวยที่ 5 อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
5.1 เขาใจเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนํา
5.1.1 อธิบายทฤษฎีแถบพลังงานของสาร
5.1.2 อธิบายการโดป
5.1.3 อธิบายการโดปใหเปนสารกึ่งตัวนําชนิด N
5.1.4 อธิบายการโดปใหเปนสารกึ่งตัวนําชนิด P
5.1.5 อธิบายการไหลของกระแสเมื่อใหไบแอสตรง
5.1.6 อธิบายการไหลของกระแสเมื่อใหไบแอสกลับ
5.2 เขาใจลักษณะและสมบัติของไดโอด
5.2.1 อธิบายหลักการทํางานของไดโอด
5.2.2 อธิบายชนิดของไดโอดแบบตางๆ
5.3 เขาใจลักษณะและสมบัติของทรานซิสเตอร
5.3.1 อธิบายหลักการทํางานของทรานซิสเตอร
5.3.2 อธิบายชนิดของทรานซิสเตอร
5.3.3 อธิบายกราฟคุณสมบัติของทรานซิสเตอร

70 นาที

80 นาที

จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

6 คาบ
100 นาที

100 นาที

100 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

หนวยที่ 6 คลื่นแมเหล็กไฟฟาและทัศนศาสตรเบื้องตน
6.1 เขาใจคลื่นแมเหล็กไฟฟา
6.1.1 แสดงที่มาของสมการของแมกซเวลล
6.1.2 บอกสมการความเร็วของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
6.1.3 อธิบายสเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
6.2 เขาใจแสงเชิงเรขาคณิต
6.2.1 อธิบายหลักของฮอยเกนส
6.2.2 อธิบายการสะทอน
6.2.3 อธิบายการหักเห
6.2.4 คํานวณการเกิดภาพของกระจกโคงและเลนส
6.3 เขาใจแสงเชิงกายภาพ
6.3.1 อธิบายการแทรกสอดผานชองแคบคู ฟลมบาง
6.3.2 อธิบายการเลี้ยวเบนของชองแคบเดี่ยว เกรตติง
6.3.3 อธิบายการเลี้ยวเบนของแสงในทัศนูปกรณ
6.3.4 อธิบายการเกิดโพลาไรเซชัน

เวลา

หนวยที่ 7 ฟสิกสยุคใหมและทฤษฎีควอนตัม
7.1 เขาใจทฤษฎีสัมพัทธภาพ
7.1.1 บอกสัจจพจนของไอสไตน
7.1.2 อธิบายการแปลงแบบลอเรนตซ
7.1.3 อธิบายการหดของความยาว
7.1.4 อธิบายการยืดของเวลา
7.1.5 อธิบายสมมูลยระหวางมวลและพลังงาน
7.2 เขาใจสมบัติเชิงอนุภาคของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
7.2.1 อธิบายการแผรังสีของวัตถุดํา
7.2.2 อธิบายปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก

6 คาบ
150 คาบ

90 คาบ

จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ
7.2.3 อธิบายปรากฏการณคอมปตัน
7.2.4 อธิบายทวิภาพของคลื่นและอนุภาค
7.3 เขาใจหลักความไมแนนอนของไฮเซนเบิรก
7.3.1 อธิบายความหมายฟงกชันคลื่น
7.3.2 อธิบายสมการความไมแนนอนของไฮเซนเบิรก

60 นาที

5 คาบ
50 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

หนวยที่ 8 ฟสิกสอะตอมและนิวเคลียส
8.1 เขาใจโครงสรางอะตอม
8.1.1 อธิบายแบบจําลองอะตอมตาง ๆ
8.1.2 เขียนฟงกชันคลื่นของอะตอม
8.1.3 บอกเลขควอนตัมของอะตอม
8.1.4 อธิบายหลักการจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในอะตอม
8.2 เขาใจโครงสรางของนิวเคลียส
8.2.1 อธิบายองคประกอบของนิวเคลียส
8.2.2 อธิบายการเกิดพลังงานยึดเหนี่ยวในนิวเคลียส
8.2.3 บอกแบบจําลองของนิวเคลียส
8.3 เขาใจธรรมชาติของสารกัมมันตรังสี
8.3.1 อธิบายธาตุกัมมันตรังสี
8.3.2 อธิบายกฎการสลายตัว
8.3.3 อธิบายอนุกรมกัมมันตรังสีในธรรมชาติ
8.4 รูปฏิกิริยานิวเคลียรแบบตาง ๆ
8.4.1 บอกการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร
8.4.2 บอกปฏิกิริยาฟชชัน
8.4.3 บอกปฏิกิริยาฟวชัน
8.4.4 บอกประโยชนและโทษของพลังงานนิวเคลียร

เวลา

50 นาที

70 นาที

80 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

รวม
ทดสอบและทบทวน
รวมทั้งสิ้น

42 คาบ
12 คาบ
54 คาบ

การประเมินผลรายวิชา

รายวิ ช านี้ แบ งเป น 8 ห น วยเรี ย น แยกได 25 บ ท เรี ย น การวั ด และป ระเมิ น ผลรายวิ ช าให
ดําเนินการ ดังนี้
1. วิธีการ

ดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล แยกเปน 3 สวน โดยแบงแบง
แยกคะแนน แตละสวนจากคะแนนเต็ม ทั้งรายวิชา 100 คะแนน
1.1 ผลงานที่มอบหมาย 10 คะแนน หรือรอยละ 10
1.2 พิจารณาจิตพิสัย (กิจนิสัย ความตั้งใจ และการเขารวมกิจกรรม)
10 คะแนน หรือรอยละ 10

1.3 การทดสอบแตละหนวยเรียน 80 คะแนน หรือรอยละ 80 โดยจัดแบงน้ํา
หนักคะแนนในแตละหนวยตามตารางหนาถัดไป
ผูที่จะผานรายวิชานี้จะตอง
2.1 มีเวลาเขาชั้นเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียน
2.2 ไดคะแนนรวมทั้งรายวิชาไมต่ํากวารอยละ 50 ของคะแนนรวม

3. เกณฑคาระดับคะแนน

กําหนดคาระดับคะแนนรอยละตามเกณฑ ดังนี้
3.1 พิจารณาตามเกณฑผานรายวิชาตามขอ 2 ผูที่ไมผานเกณฑขอ 2
จะไดรับคาระดับคะแนน จ หรือ F
3.2 ผูที่สอบผานเกณฑขอ 2 จะไดรับคาระดับคะแนน ตามเกณฑ ดังนี้
คะแนนรอยละ
80
ขึ้นไป ได ก หรือ A
คะแนนรอยละ 75-79
ได ข+ หรือ B+
คะแนนรอยละ 70-74
ได ข หรือ B
คะแนนรอยละ 65-69
ได ค+ หรือ C+
คะแนนรอยละ 60-64
ได ค หรือ C
คะแนนรอยละ 55-59
ได ง+ หรือ D+
คะแนนรอยละ 50-54
ได ง หรือ D

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

2. เกณฑผานรายวิชา

การนําไปใช

สูงกวา

มง

คล

ชื่อหนวย
ไฟฟาสถิต
ไฟฟากระแสตรง
แมเหล็ก - ไฟฟา
ไฟฟากระแสสลับ
อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
คลื่นแมเหล็กไฟฟาและทัศนศาสตรเบื้องตน
ฟสิกสยุคใหมและทฤษฎีควอนตัม
ฟสิกสอะตอมและนิวเคลียส

ความเขาใจ

พุทธิพิสัย

ความรู – ความจํา

และน้ําหนักคะแนน

คะแนนรายหนวย

น้ําหนักคะแนน

10
10
10
10
10
10
10
10

1
1
2
1
2
5

4
2
6
4
4
8
8
5

5
8
4
4
4
1
-

1
-

ฟิส

ิกส

1
2
3
4
5
6
7
8

คะแนนรายหนวย

์ราช

เลขที่หนวย

ตารางกําหนดน้ําหนักคะแนน

ก

ข
ค

คะแนนภาควิชาการ
คะแนนภาคผลงาน
คะแนนภาคจิตพิสัย
รวมทั้งสิ้น

80 12 41
10 หมายเหตุ
10
100

26

1

